1 Muziek kiezen voor uw speellijst:
U kunt muziek op 3 manieren kiezen en toevoegen aan uw speellijst:




Zoek in de speciaal samengestelde lijsten (Muziek lijsten)
Zoek in de totale database (Zoeken)
Upload uw eigen muziek of videobestanden (Mijn muziek)

Op deze website kunt u alle muziek en videobestanden bekijken en beluisteren. Klik
hiervoor op het |> symbool achter de titel van het bewuste nummer. Dit geldt ook voor
de bestanden die u zelf heeft ge-upload.
Om een muziek- of videobestand toe te voegen aan uw speellijst klikt u op symbool ' + '
achter de titel van het bewuste nummer.
U kunt de afspeelvolgorde in uw speellijst veranderen door de nummers te verslepen
naar de juiste positie.
TIPS:





Zoekt u muziek in de database, dan leveren korte zoektermen het beste
zoekresultaat. Vermijdt ook speciale leestekens zoals: é, á etc. Zoek
bijvoorbeeld op: "bubl", i.p.v. "Michael Bublé".
Voor het uploaden van uw eigen muziek, zijn de volgende bestandsextensies
toegestaan: "mp3", "aac", "mp4" en "m4a".
Na het uploaden van uw eigen videobestand wordt het bestand automatisch
omgezet. Hierbij wordt ook getest of de video tijdens de ceremonie zal afspelen.
Als tijdens deze controle een foutmelding ontstaat, zal dat bij ons intern gemeld
worden. Indien u een niet gewenst resultaat ontvangt, raden wij u aan de
bestanden om te zetten conform onderstaand formaat. Krijgt u dan alsnog niet
het juiste resultaat neem dan alstublieft contact met ons op.
Audio bestand specificaties in MP3:
Minimale bitrate van 192 kbps met een samplerate van 44100 Hz @16 bit.
Video bestand specificaties in MP4:
Beeld resolutie: 1280x720@ 25fps codec: H.264. Het audio dient ingesteld te
worden op de Mp3 codec met een minimale bitrate van 192 kpbs en een
samplerate van 44100 Hz @16-bit.

Deze website bevat onderdelen die het beste werken in de volgende internet browsers:
Google Chrome, Firefox versie 46 of hoger.
Mobiele apparaten, zoals smartphones en tablets, worden niet ondersteund.

